
  براساس اولويت درسشيمي نساجي و علوم الياف ليست دروس كارشناسي رشته 
 

 
 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 

  
  

  )1(رياضي عمومي
  

 مهندسي)شيمي عمومي (

3  
  
3  
3  
1  
3  
2  
1 

 1رياضي عمومي
  حل تمرين رياضي عمومي

  1فيزيك 
  شيمي عمومي مهندسي

  آز شيمي عمومي مهندسي
  زبان عمومي مهندسي

  دروس عمومي
  پسران 1تربيت بدني 
 دختران 1تربيت بدني 

106-14-19 
  

115-10 -20  
103-10 -21  
104-10 -21  
111-10 -25  

  
101-10 -27  
104-10 -27 

  
  
  
  
 اول

  16   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  1رياضي عمومي

  
  )2+(رياضي عمومي1فيزيك

  عمومي مهندسيشيمي 
  )1(فيزيك
  
  
 )2(فيزيك

3  
  
3  
3  
1  
3  
3  
1 

 2رياضي عمومي
  عموميحل تمرين رياضي 

  2فيزيك 
  1 شيمي آلي
  1آز فيزيك

  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي
  دروس عمومي

 آز فيزيك الكتريسيته

107-14-19 
  

125-10 -20  
125-12 -21  
116 -10-20  
150-30 -17  

  
126 -10-20 

  
  
  
  
 دوم

  17   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  1شيمي آلي

  شيمي عمومي مهندسي
  1شيمي آلي

  شيمي عمومي مهندسي
  
  

  1)+رياضي2(رياضي
  
 

3  
3  
1  
3  
2  
1  
3  
0  
2 

 2شيمي آلي
  شيمي تجزيه نساجي

  1آز شيمي آلي
  شيمي فيزيك نساجي
  1نقشه كشي صنعتي

  كارگاه جوشكاري ورق كاري
  معادالت ديفرانسيل
  حل تمرين معادالت

 دروس عمومي

231-12-21 
295-18 -21  
230-12 -21  
263 -14-21  
157-10 -15  
150-10 -24  
251-14 -19 

  
  
  
  
 سوم

  18   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  2شيمي آلي

  +(شيمي پليمر)2شيمي آلي
  (علوم الياف)

  )1(تكنولوژي نساجي
  شيمي تجزيه+آزمايشگاه شيمي

  1رياضي عمومي
 2رياضي عمومي

3  
2  
2  
1  
1  
3  
3  
0  
3 

 شيمي پليمر
  علوم الياف

  1تكنولوژي نساجي
  1آز تكنولوژي نساجي 
  آز شيمي تجزيه

  مقاومت مصالح صنعتي
  احتمال و آمار مهندسي
  حل تمرين آمار و احتمال

 دروس عمومي

226-12-34 
228-12 -34  
230-12 -34  
231-12 -34  
298-18 -21  
216 -10-16  
291-12 -19  

 

  
  
  
  

 چهارم

  18   جمع واحدها  

  



  براساس اولويت درسشيمي نساجي و علوم الياف ليست دروس كارشناسي رشته 
 

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  شيمي پليمر
  علوم الياف
  علوم الياف

  )2علوم الياف+(تكنولوژي نساجي
  1تكنولوژي نساجي
  )2(تكنولوژي نساجي

  شيمي فيزيك نساجي+آز شيمي عمومي مهندسي
  1+فيزيك 2رياضي عمومي

  2فيزيك
 كارگاه جوشكاري ورق كاري

1  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
3  
3  
1 

 آز شيمي پليمر
  1رنگرزي

  اليافساختمان فيزيكي 
  1تكميل كاالي نساجي
  2تكنولوژي نساجي

  2آز تكنولوژِي نساجي
  آز شيمي فيزيك نساجي

  ترموديناميك كاربردي نساجي
  مباني مهندسي برق
 كارگاه ماشين افزار

227-12-34 
300-12 -34  
302-12 -34  
304-12 -34  
306 -12-34  
307-12 -34  
264 -14-21  
308-12 -34  
250-10 -17  
102-10 -24 

  
  
  
  
  
 پنجم

  18   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  1رنگرزي 
  1رنگرزي

  )2+(تكنولوژي نساجي1تكميل
  )1ساختمان فيزيكي الياف+(تكنولوژي نساجي

  (فيزيك الياف)
  1+فيزيك2رياضي

  2شيمي آلي
  2رياضي عمومي

  پسران 1تربيت بدني
 دختران1تربيت بدني

2  
2  
2  
2  
1  
3  
2  
3  
1 

 2رنگرزي
  1آز رنگرزي

  2تكميل كاالي نساجي
  فيزيك الياف

  آز فيزيك الياف
  مكانيك سياالت

  شيمي الياف طبيعي
  اصول مهندسي شيمي نساجي

  پسران 2تربيت بدني 
 دختران 2تربيت بدني

326-12-34 
301-12 -34  
328-12 -34  
330-12 -34  
331-12 -34  
332-12 -34  
334-12 -34  
336 -12-34  
102-10 -27  
103-10 -27 

  
  
  
  
  
 ششم

  18   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  2رنگرزي
  )2(رنگرزي

  +آز شيمي تجزيه2تكميل
  2شيمي آلي

  علوم الياف 
  شيمي الياف طبيعي 

  
 واحد به باال99

1  
2  
1  
2  
3  
1  
2  
3  
3 

 2آز رنگرزي  
  تكنيكهاي رنگرزي، چاپ و تكميل

  آز تكميل كاالي نساجي
  نساجيشيمي مواد 

  تكنولوژي توليد الياف نساجي
  آز شيمي الياف
  1 دروس اختياري

  پروژه 
 دروس عمومي

327-12-34 
400-12 -34  
329-12 -34  
402-12 -34  
404-12 -34  
335-12 -34  

  
450-12 -34  

 

  
  
  
  
  
 هفتم

  18   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس   ترم 
  فيزيك الياف

  چاپ و تكميلتكنيكهاي رنگرزي، 
  )2(رنگرزي

  (تكنولوژي توليد الياف)
  
  
  
  پروژه

 2شيمي آلي

2  
1  
2  
1  
2  
3  
2  
0  
2 

 تكسچرايزينگ
  آز تكينيكهاي رنگرزي، چاپ و تكميل

  اصول تكنولوژي رنگ
  آز شناسايي الياف
  1دروس اختياري 
  2دروس اختياري
  دروس عمومي

  1ادامه پروژه
 اصول شيمي رنگ

426-12-34 
401-12 -34  
428-12 -34  
429-12 -34  

  
  
  

451-12 -34  
430-12 -34 

  
  
  
  

 هشتم
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  15   جمع واحدها  

  

 پيشنياز (همزمان)  واحد  نام درس  كد درس

 واحد به باال 99 2   كارآموزي جامع 460-12-34 

 

 


